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Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz

Ogólne założenia programu 
nauczania geografii
Punktem wyjścia do opracowania niniejszego programu na-
uczania geografii w gimnazjum jest Podstawa programowa 
kształcenia ogólnego.
Program nauczania uwzględnia ogólne założenia systemu 
edukacji oraz nowoczesne rozwiązania dydaktyki geografii 
i metodologiczne podstawy tej nauki.
Treści geograficzne w gimnazjum nawiązują do ogólnych 
założeń kształcenia w szkołach tego typu, a  tym samym 
szkoła i nauczyciele wprowadzają uczniów w świat wiedzy 
naukowej, wdrażają ich do samodzielności, pomagają im 
w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej eduka-
cji i przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecz-
nym. Materiał nauczania został zatem tak dobrany, aby 
uczeń mógł całościowo pojmować zjawiska w przestrzeni 
geograficznej, a jednocześnie zainteresował się różnorodno-
ścią, złożonością oraz pięknem procesów i zjawisk geogra-
ficznych.
Głównym celem edukacji jest zapewnienie młodemu czło-
wiekowi wielostronnego rozwoju i przygotowanie go do do-
rosłego życia w wymiarze społecznym i indywidualnym. Aby 
osiągnąć zamierzony cel, należy wyposażyć ucznia w wie-
dzę, umożliwiającą mu zrozumienie otaczającego świata 
oraz przydatną w życiu – cel poznawczy. Proces kształcenia 
ma również stymulować rozwój fizyczny i intelektualny – cel 
kształcący, oraz kształtować osobowość i system przekonań 
składający się na akceptowany społecznie światopogląd – cel 
wychowawczy. Aby kształcenie było spójne, a efekty właści-
we, należy zadbać o integralną realizację wszystkich celów. 
Za podstawę przyjęto:
• personalizm jako kierunek myślenia o człowieku,
• aktywizm jako podstawę działania ucznia,
• egzemplaryzm jako podstawę doboru treści,
•  metodologię przyrodoznawstwa w ujęciu holistycznym.

1.  CELE KSZTAŁCENIA 
I WYCHOWANIA PRZYJĘTE 
W PROGRAMIE NAUCZANIA

1.  Poznanie zróżnicowania przyrodniczego, społecznego 
i gospodarczego otaczającego świata.

2.  Budzenie zainteresowania przestrzenią geogra ficzną.
3.  Nabycie umiejętności posługiwania się różnymi źródła-

mi wiedzy geograficznej, a zwłasz cza materiałem karto-
graficznym.

4.  Gromadzenie, weryfikowanie, interpretowanie informacji, 
wyciąganie wniosków oraz prezentacja własnych dokonań.

5.  Kształtowanie postawy szacunku i tolerancji dla innych 
narodów oraz systemów wartości.

6.  Prezentowanie postawy odpowiedzialności za swoje 
środowisko życia.

7.  Uświadomienie wartości dziedzictwa kulturowego re-
gionu i kraju.

8.  Kształtowanie postawy krytycznego podejścia do wie-
dzy i jej przekazów.

2.  ZADANIA SZKOŁY I NAUCZYCIELA
Tworzenie uczniom sprzyjających warunków do:
1.  Korzystania z możliwie różnorodnych źródeł wiedzy 

geograficznej, w tym z własnych obserwacji terenowych, 
ze szczególnym uwzględnieniem swojego regionu.

2.  Czynnego uczenia się, kształtującego dociekliwość, re-
fleksyjność, zdrowy krytycyzm, chęć działania.

3. Kształtowania postawy szacunku dla przyrody.
4.  Kształtowania systemu wartości odpowiadającego na-

turze i godności człowieka.
W szkole uczniowie winni kształcić umiejętności wykorzysty-
wania zdobywanej wiedzy, aby przygotowywać się do pracy 
w warunkach współczesnej gospodarki. Szkolny zestaw pro-
gramów nauczania oraz program wychowawczy szkoły po-
winny tworzyć spójną całość. Ich przygotowanie i realizacja 
są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.
Współczesne systemy edukacyjne wymagają od nauczyciela 
pracy nad wszechstronnym rozwojem ucznia, którego nale-
ży wyposażyć w wiedzę i umiejętności niezbędne w życiu 
i umożliwiające mu kontynuowanie nauki na dalszym etapie 
kształcenia. Wymaga to od nauczyciela odejścia od encyklo-
pedycznego podawania wiedzy na korzyść kształcenia umie-
jętności i kształtowania postaw ucznia.
Nauczyciel poprzez swoją postawę i działania umożliwia 
uczniom możliwość współdziałania w zespole, rozwiązy-
wania problemów w twórczy sposób. Celem pracy nauczy-
ciela jest nie tylko przekazywanie wiedzy zgodnie z założe-
niami programu nauczania, ale także rozwijanie osobistych 
zainteresowań ucznia, motywowanie go do poszukiwania 
i wykorzystywania wiedzy z różnych źródeł.

Program nauczania

Program nauczania
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Każdy nauczyciel powinien być świadomy, że treści jego 
przedmiotu korelują z innymi dziedzinami wiedzy, a końco-
wym efektem nauczania ma być spójny system wiedzy 
o świecie i człowieku. Geografia w dużym stopniu integruje 
wiedzę z różnych dziedzin nauki, operuje pojęciami mate-
matycznymi, fizycznymi, chemicznymi, odwołuje się do wy-
darzeń historycznych. Stąd też kładzie się duży nacisk 
w programie na korelację z innymi przedmiotami nauczania, 
głównie przyrodniczymi: biologią, chemią, fizyką, ekologią, 
ale także z zagadnieniami krajoznawczymi, historycznymi 
i ekonomicznymi.

3.  SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ 
SZKOŁY W EDUKACJI 
GEOGRAFICZNEJ

Uczeń gimnazjum podczas swojej trzyletniej nauki powinien 
mieć przeznaczone 130 godzin na edukację geograficz-
ną. Przy czym może być ona realizowana w różny sposób:
•  w systemie klasowo-lekcyjnym (patrz układ treści na-

uczania i rozkład materiału);
•  w systemie nauczania blokowego – pod warunkiem zre-

alizowania podstawy programowej każdego z  łączonych 
w blok zajęć. Nauczyciel prowadzący blok musi spełniać 
wymagania kwalifikacyjne, niezbędne do nauczania każdego 
z zajęć wchodzących w skład bloku. Obowiązkiem nauczy-
ciela prowadzącego blok jest ustalanie śródrocznych i rocz-
nych ocen z każdego przedmiotu wchodzącego w jego skład;

• w terenie.
Ostateczna liczba godzin oraz sposób pracy zależą od decy-
zji dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły odpowiada za to, aby 
łączne sumy godzin w ciągu trzech lat zajęć faktycznie zre-
alizowanych z poszczególnych przedmiotów były nie mniej-
sze niż wymieniono wyżej oraz efekty zapisane w podstawie 
programowej zostały osiągnięte.

Układ treści nauczania
Na realizację programu nauczania geografii w gimnazjum, ra-
mowy plan nauczania przewiduje 4 godziny tygodniowo w cyklu 
3-letnim. Przydział tych godzin dla poszczególnych klas może 
być różny, co wynika z indywidualnego planu pracy szkoły.
Liczba tematów proponowana w poszczególnych blokach 
tematycznych oraz proponowany podział godzin zamiesz-
czono w tabeli na następnej stronie. 
Dla różnych wersji szkolnych planów lekcji przygotowano 
propozycje tematów lekcji w podziale na poszczególne klasy.
Przedstawiony program jest wskazówką dla nauczycieli, daje 
możliwość komponowania zagadnień zgodnie z liczbą godzin 
przydzieloną do dyspozycji geografii, zmian kolejności zagad-
nień oraz stosowania różnorodnych środków dydaktycznych.
Celem programu jest wdrożenie uczniów do samodzielno-
ści, odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz rozbu-
dzenie świadomości konsekwencji dokonywanych wyborów. 
W efekcie uczeń powinien dostrzegać złożoność świata, 
płynnie operując przy kładami globalnymi i regionalnymi. 
Aby cele zostały osiągnięte, program przewiduje wykorzy-
stanie różnorodnych (w miarę możliwości) środków i metod 
kształcenia. Od najpopularniejszych metod podających (po-
gadanka, wykład), samodzielną pracę z podręcznikiem po-
przez metody aktywizujące i problemowe, wspomagające 
samodzielne dochodzenie do wiedzy, aż po metody prak-
tyczne. Podręcznik zawiera dużo informacji, ale zaznacza się 
w nim jednak także konieczność samodzielnego zdobywania 
wiedzy, m.in. poprzez interpretację materiału kartograficz-
nego i statystycznego. Nie mniejszą rolę odgrywa poznanie 
a posteriori, czyli w wyniku własnych doświadczeń. W wy-
padku geografii szczególną uwagę należy zwrócić na ćwicze-
nia terenowe tj. lekcje w terenie lub wyjazdy edukacyjne, 
które poparte przygotowaniem studyjnym dają pełną możli-
wość poznania otaczającego świata.



AUTORZY: Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 20153

Geografia | Bliżej geografii | Części 1–3 Program nauczania

Układ treści nauczania

Blok tematyczny / tytuł działu Liczba  
tematów

Liczba  
godzin Podręcznik

Mapa 7 10

część I
Kształt i ruchy Ziemi 6 7

Sfery Ziemi 8 10

Rzeźbiarze lądów 4 6

Położenie i środowisko przyrodnicze Polski 13 14

część II

Ludność Polski 10 12

Główne zagadnienia gospodarcze Polski 16 20

Wybrane regiony Polski 7 8

Sąsiedzi Polski 8 9

Europa. Relacje przyroda – człowiek 11 13

część IIIAzja – kontynent rekordów 8 9

Od równika do biegunów 11 12

Wersja 1. (podział lekcji w cyklu kształcenia 1–2–1)

Blok tematyczny / tytuł działu Liczba  
tematów

Liczba  
godzin Podręcznik Realizacja  

w klasie

Mapa 7 10

część I

I

Kształt i ruchy Ziemi 6 7 I

Sfery Ziemi 8 10 I

Rzeźbiarze lądów 4 6 I

Położenie i środowisko przyrodnicze Polski 13 14

część II

II

Ludność Polski 10 12 II

Główne zagadnienia gospodarcze Polski 16 20 II

Wybrane regiony Polski 7 8 II

Sąsiedzi Polski 8 9 II

Europa. Relacje przyroda – człowiek 11 13

część III

III

Azja – kontynent rekordów 8 9 III

Od równika do biegunów 11 12 III
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Wersja 2. (podział lekcji w cyklu kształcenia 2–1–1)

Blok tematyczny / tytuł działu Liczba  
tematów

Liczba  
godzin Podręcznik Realizacja  

w klasie

Mapa 7 10

część I

I

Kształt i ruchy Ziemi 6 7 I

Sfery Ziemi 8 10 I

Rzeźbiarze lądów 4 6 I

Położenie i środowisko przyrodnicze Polski 13 14

część II

I

Ludność Polski 10 12 I

Główne zagadnienia gospodarcze Polski 16 20 II

Wybrane regiony Polski 7 8 II

Sąsiedzi Polski 8 9 I

Europa. Relacje przyroda – człowiek 11 13

część III

III

Azja – kontynent rekordów 8 9 III

Od równika do biegunów 11 12 III

Wersja 3. (podział lekcji w cyklu kształcenia 1–1–2)

Blok tematyczny / tytuł działu Liczba  
tematów

Liczba  
godzin Podręcznik Realizacja  

w klasie

Mapa 7 10

część I

I

Kształt i ruchy Ziemi 6 7 I

Sfery Ziemi 8 10 I

Rzeźbiarze lądów 4 6 I

Położenie i środowisko przyrodnicze Polski 13 14

część II

II

Ludność Polski 10 12 II

Główne zagadnienia gospodarcze Polski 16 20 III

Wybrane regiony Polski 7 8 III

Sąsiedzi Polski 8 9 II

Europa. Relacje przyroda – człowiek 11 13

część III

III

Azja – kontynent rekordów 8 9 III

Od równika do biegunów 11 12 III
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Cele kształcenia i osiągnięcia ucznia
Część 1
DZIAŁ 1. Mapa

Materiał nauczania. 
Temat

Szczegółowe cele kształcenia  
i wychowania

Procedury osiągania szczegółowych celów 
edukacyjnych Założone osiągnięcia ucznia – uczeń:

1. Geograficzny punkt 
widzenia

•  poznanie źródeł informacji geograficznej;
•  kształtowanie umiejętności pozyskiwania informa-

cji geograficznej z różnych źródeł.

•  prezentacja różnych źródeł informacji wykorzy-
stywanych na lekcjach geografii np. podręcznika, 
atlasu, rocznika statystycznego, encyklopedii (w tym 
multimedialnych), czasopism, literatury popularno-
-naukowej, internetu.

•  korzysta z różnych źródeł informacji tekstowych, ikono-
graficznych, elektronicznych, medialnych; 

•  wyszukuje w różnych źródłach informacje przydatne na 
lekcjach geografii.

2. Mapa źródłem informacji 
geograficznej 
3. Skala mapy 
4. Mapa i plan 
5. Język mapy 
6. Mapa świata 
7. Współrzędne geograficzne

•  kształcenie umiejętności korzystania  
z map, odczytywania informacji zawartych na 
mapach, znajomość mapy świata; 

•  omawianie sposobów prezentacji kartograficznej 
zjawisk geograficznych;

•  kształtowanie umiejętności posługiwania się mapą 
w terenie; 

•  doskonalenie umiejętności przeliczania skali; 
•  wyznaczanie współrzędnych geograficznych; 
•  doskonalenie umiejętności obliczania wysokości 

względnych; 
•  uświadomienie konieczności swobodnego oriento-

wania się na mapie świata i korzystania z niej.

•  prezentacja map wykorzystujących różne metody 
kartograficzne; 

•  wykonywanie obliczeń: przeliczanie skal, obliczanie 
wysokości względnych; 

•  porównywanie map tego samego ob szaru w różnych 
skalach; 

•  określanie położenia matematyczno-geograficznego 
punktów; 

•  orientowanie mapy w terenie; 
•  prezentowanie zdjęć satelitarnych  

i lotniczych w zestawieniu z mapami danego terenu; 
•  analizowanie zróżnicowania ukształtowania po-

wierzchni lądów.

•  odczytuje informacje przedstawione za pomocą róż-
nych metod kartograficznych na mapach; 

•  posługuje się skalą do obliczeń odległości w terenie; 
•  odczytuje, charakteryzuje rzeźbę na mapach hipsome-

trycznych, wykonuje proste obliczenia; 
•  analizuje i interpretuje różne typy map; 
•  określa położenie punktu na Ziemi za pomocą współ-

rzędnych geograficznych; 
•  posługuje się mapą w terenie; 
•  wskazuje na mapie i nazywa poszczególne kontynenty, 

oceany, wielkie formy ukształtowania powierzchni.
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DZIAŁ 2. Kształt i ruchy Ziemi 

Materiał nauczania.  
Temat

Szczegółowe cele kształcenia  
i wychowania

Procedury osiągania szczegółowych celów 
edukacyjnych Założone osiągnięcia ucznia – uczeń:

8. Ziemia  
we Wszechświecie
9. Kształt i rozmiary Ziemi
10. Ruch obrotowy Ziemi
 11. Rachuba czasu
12. Ruch obiegowy Ziemi
  13. Strefy oświetlenia Ziemi

•  poznanie budowy Wszechświata ze szczególnym 
uwzględnieniem Układu Słonecznego;

•  poznanie kształtu i wymiarów Ziemi;
•  przedstawianie sylwetek polskich naukowców, 

badaczy kosmosu;
•  omówienie ruchu obrotowego Ziemi  

i jego następstw;
• kształtowanie umiejętności obliczania różnic czasu 

słonecznego i strefowego;
•  omawianie ruchu obiegowego Ziemi  

i jego następstw;
•  określanie miejsca wschodu i zachodu Słońca  

w różnych porach roku;
•  omówienie różnic długości trwania dnia i nocy;
•  określanie miejsc występowania nocy i dni polar-

nych;
•  wskazywanie różnic między górowaniem Słońca 

w zenicie w strefie międzyzwrotnikowej, a górowa-
niem w innych szerokościach geograficznych;

•  wprowadzanie i utrwalanie pojęć związanych  
z ruchami Ziemi.

•  korzystanie z różnych źródeł informacji  
i sporządzanie na ich podstawie notatek o budowie 
Wszechświata i kształcie Ziemi;

•  omawianie na podstawie schematów budowy 
Wszechświata;

•  charakteryzowanie ciał niebieskich na podstawie 
różnorodnych źródeł informacji;

• wykonywanie na podstawie obserwacji prostych 
rysunków, schematów;

•  demonstracja na modelu ruchów Ziemi  
i zmian jej oświetlenia;

•  lekcja w planetarium;
•  lekcja w terenie – wyznaczanie wysokości Słońca oraz 

miejsca wschodu i zachodu Słońca w różnych porach 
roku;

•  obliczanie różnic czasu słonecznego oraz – na podsta-
wie mapy stref czasowych – czasu strefowego.

•  opisuje budowę Wszechświata i Układu Słonecznego;
•  nazywa i charakteryzuje ciała niebieskie;
•  opisuje cechy wyróżniające Ziemię spośród innych planet 

Układu Słonecznego;
•  wymienia i wyjaśnia następstwa ruchu obrotowego 

Ziemi;
•  wymienia i wyjaśnia następstwa ruchu obiegowego 

Ziemi;
•  wyjaśnia konieczność wprowadzenia czasu strefowego 

i urzędowego na Ziemi;
•  oblicza różnice miejscowego czasu słonecznego i czasu 

strefowego;
•  wykazuje zależności między ruchem obiegowym 

a oświetleniem Ziemi;
•  wykorzystuje różne źródła informacji;
•  stosuje wiedzę geograficzną w życiu;
•  opisuje zmiany oświetlenia Ziemi w ciągu roku, podaje 

różnice w długości trwania dnia i nocy;
•  poprawnie posługuje się pojęciami z zakresu astronomii 

i ruchów Ziemi;
•  zauważa różnice między górowaniem Słońca a zenitem.
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DZIAŁ 3. Sfery Ziemi 

Materiał nauczania.
Temat

Szczegółowe cele kształcenia  
i wychowania

Procedury osiągania szczegółowych celów 
edukacyjnych Założone osiągnięcia ucznia – uczeń:

14. Zróżnicowanie 
temperatury powietrza 
na Ziemi
15. Wiatr wieje i wieje...
16. Dlaczego pada?
17. Pogoda i klimat
18. Zróżnicowanie 
klimatyczne naszej planety

•  poznanie wybranych cech atmosfery, jej składu, 
budowy;

•  poznanie zjawisk zachodzących  
w atmosferze;

•  wykazanie wpływu wybranych czynników na 
klimat;

•  wskazanie różnic w pojęciach pogody i klimatu;
•  charakteryzowanie zróżnicowania klimatycznego 

świata;
•  kształcenie umiejętności czytania map klimatycz-

nych;
•  ukazanie sposobu tworzenia klimatogramów 

i kształcenie umiejętności ich odczytywania.

•  analizowanie budowy i składu atmosfery;
•  analizowanie danych statystycznych oraz klimato-

gramów;
•  obliczanie średniej dobowej temperatury powietrza, 

amplitudy rocznej temperatury powietrza;
•  czytanie i analizowanie map klimatycznych i synop-

tycznych;
•  opisywanie zróżnicowania klimatycznego Ziemi;
•  zajęcia terenowe (proponowana wizyta  

na stacji meteorologicznej lub w posterunku mete-
orologicznym);

•  określanie zjawisk pogodowych na podstawie włas-
nych obserwacji uczniów.

•  samodzielnie opisuje skład i budowę atmosfery;
•  wyjaśnia znaczenie atmosfery dla życia człowieka;
•  prowadzi proste pomiary meteorologiczne  

i interpretuje wyniki;
•  na podstawie klimatogramów i map klimatycznych 

charakteryzuje wybrane typy klimatów;
•  wyjaśnia wpływ czynników klimatotwórczych na klimat 

wybranego regionu.

19. Woda na Ziemi  
– hydrosfera

•  poznanie wybranych cech hydrosfery;
•  poznanie znaczenia wody dla życia  

i gospodarowania człowieka;
•  wskazanie zagrożeń związanych z niewłaściwym 

wykorzystywaniem wód;
•  ukazanie zróżnicowania wód morskich;
•  ukazanie zróżnicowania wód powierzchniowych;
•  wyjaśnienie przyczyn i skutków powodzi i susz.

•  analizowanie schematu obiegu wody w przyrodzie;
•  klasyfikowanie wód powierzchniowych;
•  wyjaśnianie znaczenia udziału wody w przyrodzie, 

życiu i gospodarce człowieka;
• wskazywanie, na podstawie interpretacji map, wza-

jemnych zależności między warunkami klimatycz-
nymi a cechami hydrosfery;

•  dyskusja na temat wpływu działalności człowieka na 
hydrosferę;

•  charakteryzowanie wybranych elementów  
hydrosfery: rzeki, jeziora i bagna.

•  wskazuje na mapie i opisuje rozmieszczenie wód na 
Ziemi;

•  omawia obieg wody w przyrodzie;
•  charakteryzuje ruchy wody morskiej;
•  wymienia obszary nadwyżek i deficytów wody;
• wyjaśnia na przykładach zależność między klimatem 

a występowaniem wód powierzchniowych;
•  wyjaśnia przyczyny i skutki powodzi i susz.

20. Co mamy pod nogami?
21. Litosfera

•  poznanie wybranych cech litosfery;
•  kształtowanie umiejętności rozpoznawania wybra-

nych skał;
•  poznanie dziejów Ziemi;
•  kształcenie umiejętności korzystania z map;
•  poznanie zjawiska wędrówki płyt litosfery.

•  klasyfikowanie głównych typów skał oraz surowców 
mineralnych;

•  analizowanie budowy wnętrza Ziemi;
•  analizowanie tablicy stratygraficznej w celu poznania 

dziejów Ziemi;
•  omawianie zjawiska wędrówki płyt litosfery;
•  czytanie i analizowanie map oraz prostych przekro-

jów geologicznych.

•  opisuje budowę wnętrza Ziemi;
•  rozpoznaje główne typy skał;
•  na podstawie profilu geologicznego odtwarza kolejność 

zdarzeń;
•  omawia dzieje Ziemi na podstawie tablicy  

stratygraficznej;
•  wymienia w kolejności nazwy er i okresów  

geologicznych;
•  przedstawia w uproszczeniu założenia wędrówki płyt 

litosfery.
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DZIAŁ 4. Rzeźbiarze lądów

Materiał nauczania. 
Temat

Szczegółowe cele kształcenia  
i wychowania

Procedury osiągania szczegółowych celów 
edukacyjnych Założone osiągnięcia ucznia – uczeń:

22. Siły drzemiące we 
wnętrzu Ziemi 
23. Rola wód w kształtowaniu 
krajobrazu 
24. Wędrujące wydmy
25. Lodowce

•  poznanie czynników wewnętrznych  
i zewnętrznych kształtujących powierzchnię Ziemi; 

•  wyjaśnienie procesów zewnętrznych wpływających 
na ukształtowanie powierzchni Ziemi; 

•  wyjaśnienie znaczenia pojęć: erozja, wietrzenie; 
•  poznanie form powstałych w wyniku działalności 

wód na lądach; 
•  poznanie typów wybrzeży; 
•  poznanie form powstałych na skutek działalności 

wiatru; 
•  opisywanie form powstałych w wyniku działania 

lądolodu i lodowca górskiego.

•  omówienie związków pomiędzy budową płytową li-
tosfery a występowaniem wulkanów i trzęsień ziemi; 

•  ukazywanie wpływu czynników wewnętrznych na 
ukształtowanie powierzchni; 

•  opisywanie działania wód na lądach i ich wpływu na 
ukształtowanie powierzchni; 

•  omawianie form terenu powstałych na skutek dzia-
łalności wiatru; 

•  omawianie typów wybrzeży na podstawie map 
i schematów; 

•  omawianie procesów powstawania form rzeźby 
polodowcowej; 

•  wskazywanie specyfiki rzeźby gór obję tych działal-
nością lodowców górskich; 

•  analizowanie map pod kątem rzeźby terenu i czynni-
ków rzeźbotwórczych.

•  posługuje się terminologią wprowadzoną na zajęciach; 
•  wskazuje związki między budową płytową litosfery 

a występowaniem zjawisk wulkanicznych  
i sejsmicznych; 

•  omawia rzeźbotwórczą działalność wód płynących, fal 
morskich, wiatru, lądolodu i lodowca górskiego; 

•  nazywa i wskazuje rejony występowania określonych 
typów wybrzeży; 

•  na prostych schematach przedstawia proces powstawa-
nia form powierzchni Ziemi, np. wydm, meandrów, form 
polodowcowych; 

•  wskazuje na mapie największe pustynie, klasyfikuje 
wydmy.
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Część II
DZIAŁ 1. Położenie i środowisko przyrodnicze Polski

Materiał nauczania. 
Temat

Szczegółowe cele kształcenia  
i wychowania

Procedury osiągania szczegółowych celów 
edukacyjnych Założone osiągnięcia ucznia – uczeń:

1. Położenie Polski •  poznanie położenia geograficznego  
i politycznego Polski w Europie i na świecie  
– konsekwencje;

•  zrozumienie czynników i procesów, które  
doprowadziły do obecnego przebiegu granic 
politycznych;

•  poznanie podziału administracyjnego Polski;
•  poznanie jednostek tektonicznych budowy  

geologicznej Polski na tle Europy.

•  analizowanie treści map ogólnogeograficznych, 
historycznych, politycznych i ustalenie położenia 
Polski;

•  omawianie na podstawie mapy podziału administra-
cyjnego Polski;

•  odczytywanie z mapy nazw województw i ich stolic;
•  lokalizowanie na mapie i określanie położenia 

w kraju swojego województwa.

•  na podstawie map charakteryzuje położenie Polski 
w Europie i na świecie;

•  uzasadnia korzyści wynikające z położenia Polski;
•  omawia przebieg granic, porównuje powierzchnię Polski 

z powierzchnią innych krajów Europy;
•  omawia położenie swojego regionu w Polsce;
•  przedstawia podział administracyjny kraju;
•  wskazuje na mapie województwa i ich stolice.

2. Przeszłość geologiczna
Polski
3. Lądolód i polskie 
pojezierza
4. Od Bałtyku po szczyty
Tatr
5. Bogactwo skał  
i minerałów

•  wykazanie zależności między budową geologiczną 
a występowaniem złóż surowców mineralnych;

•  wykazanie zależności między budową geologiczną 
a ukształtowaniem powierzchni kraju;

•  doskonalenie umiejętności czytania i interpretowa-
nia prostych przekrojów geologicznych.

•  analizowanie map i opisywanie głównych jednostek 
geologicznych Polski na tle struktur europejskich;

•  rozpoznawanie głównych typów skał na podstawie 
opisów, zdjęć;

•  wymienianie i opisywanie głównych cech ukształto-
wania powierzchni Polski na podstawie mapy;

•  odczytywanie prostych przekrojów geologicznych;
•  rozpoznawanie i charakteryzowanie skał występują-

cych w okolicy szkoły;
•  zajęcia terenowe – określanie charakteru ukształto-

wania powierzchni w najbliższej okolicy szkoły.

•  opisuje wydarzenia z przeszłości geologicznej Polski;
•  wykazuje zależność między wydarzeniami geologicz-

nymi a powstaniem złóż surowców mineralnych;
•  wymienia główne formy i utwory polodowcowe;
•  charakteryzuje ukształtowanie powierzchni Polski, 

uwzględniając czynniki rzeźbotwórcze;
•  wymienia i wskazuje na mapie miejsce występowania 

głównych surowców mineralnych Polski;
•  rozpoznaje, podaje nazwy i opisuje skały występujące 

we własnym regionie;
•  charakteryzuje współczesne procesy rzeźbotwórcze;
•  wymienia i wskazuje na mapie pasy ukształtowania 

powierzchni Ziemi.

6. Klimat Polski
7. Zróżnicowanie warunków 
klimatycznych w Polsce

• poznanie czynników kształtujących klimat Polski;
•  doskonalenie umiejętności interpretowania danych 

klimatycznych i odczytywania informacji z map 
klimatycznych;

•  charakteryzowanie klimatu Polski.

•  analizowanie map klimatycznych i mapy fizycznej 
w celu określenia głównych cech klimatu Polski;

•  omówienie czynników kształtujących klimat Polski;
•  omówienie zróżnicowania klimatu Polski;
•  charakteryzowanie lokalnych zjawisk klimatycznych: 

bryza, halny;
•  konstruowanie i odczytywanie danych klimatycz-

nych z klimatogramów;
• obliczanie średniej temperatury powietrza, ampli-

tudy temperatury powietrza i sumy opadów;
•  charakteryzowanie klimatu własnego regionu na 

podstawie map i danych statystycznych.

•  wyjaśnia czynniki geograficzne kształtujące klimat 
Polski;

•  opisuje cechy klimatu w swoim regionie na tle klimatu 
Polski;

•  opisuje na podstawie danych klimatycznych, map 
i wykresów rozkład temperatury powietrza i opadów 
w Polsce;

•  wyjaśnia przestrzenne zróżnicowanie klimatu Polski;
• charakteryzuje lokalne zjawiska klimatyczne;
•  oblicza średnią temperaturę powietrza, amplitudę 

temperatury powietrza, sumę opadów.
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Materiał nauczania. 
Temat

Szczegółowe cele kształcenia  
i wychowania

Procedury osiągania szczegółowych celów 
edukacyjnych Założone osiągnięcia ucznia – uczeń:

8. O rzekach i jeziorach
9. Głęboko ukryty skarb

•  charakterystyka wód powierzchniowych Polski;
•  zrozumienie znaczenia wody dla człowieka;
•  wskazanie zależności między klimatem  

a stanem wód powierzchniowych;
•  poznanie rejonów występowania wód mineralnych 

w Polsce i sposobów ich wykorzystania;
•  wskazanie konieczności racjonalnego gospo-

darowania zasobami hydrosfery oraz poznanie 
praktycznych sposobów oszczędnego ich wyko-
rzystywania.

•  klasyfikowanie i wskazywanie na mapie wód  
powierzchniowych Polski, ze szczególnym  
uwzględnieniem własnego regionu;

•  wyjaśnianie rozmieszczenia wód powierzchniowych 
w Polsce;

•  porównywanie map klimatycznych i hydrologicz-
nych;

•  wykazywanie zależności między budową geolo-
giczną, klimatem a siecią hydrologiczną w Polsce; 

•  omawianie występowania wód mineralnych  
w Polsce;

•  dyskusja na temat racjonalnego wykorzystywania 
zasobów wodnych hydrosfery.

•  nazywa i pokazuje na mapie główne rzeki i jeziora 
w Polsce;

•  wyjaśnia pochodzenie jezior;
•  wykazuje zależności między budową geologiczną, 

klimatem a siecią wód Polski;
•  wskazuje na mapie rejony występowania wód mineral-

nych w Polsce i największe miasta uzdrowiskowe;
•  wskazuje na mapie rejony potencjalnego zagrożenia 

powodziami;
•  wskazuje rejony deficytu wody i silnego zanieczyszcze-

nia wód, określa przyczyny degradacji hydrosfery;
•  wymienia praktyczne sposoby racjonalnego gospodaro-

wania zasobami wodnymi hydrosfery;
•  omawia sieć wodną własnego regionu.

10. W „Raju” •  charakterystyka zjawisk krasowych;
•  ukazanie i opisanie form powstałych w wyniku 

działania wód podziemnych na skały wapienne 
i gipsowe;

•  poznanie rozmieszczenia rejonów występowania 
zjawisk krasowych w Polsce.

•  omówienie procesu krasowienia skał;
•  wskazywanie, na podstawie mapy, rejonów występo-

wania skał krasowiejących;
•  przedstawianie za pomocą zdjęć, filmów, slajdów 

form podziemnych i powierzchniowych powstają-
cych w wyniku krasowienia skał;

•  jeżeli jest to możliwe – włączenie do programu 
wycieczki szkolnej do regionu z występującymi 
zjawiskami krasowymi.

•  charakteryzuje proces krasowienia skał;
•  wyróżnia skały krasowiejące;
•  wymienia i opisuje proces powstawania podstawowych 

form krasu podziemnego i powierzchniowego;
•  wskazuje na mapie rejony występowania zjawisk kraso-

wych w Polsce.

11. Tam, gdzie knieja szumi •  poznanie rozmieszczenia zbiorowisk roślinnych 
w Polsce;

•  zrozumienie zależności między sferami Ziemi 
i wpływu działalności gospodarczej człowieka na 
stan biosfery;

•  wyjaśnianie związku między szatą roślinną a wyso-
kością nad poziomem morza.

•  rozpoznawanie zbiorowisk roślinnych, wybranych 
roślin;

•  analizowanie, na podstawie map, rozmieszczenia 
największych zbiorowisk leśnych w Polsce;

•  dyskusja na temat skutków gospodarki leśnej czło-
wieka;

•  zajęcia terenowe – poznanie zbiorowisk leśnych naj-
bliższej okolicy, określanie ich stanu zdrowotnego.

•  rozpoznaje wybrane gatunki roślin, określone typy 
zbiorowisk roślinnych;

•  rozumie i potrafi wyjaśnić znaczenie lasu dla człowieka;
•  wskazuje na mapie największe zbiorowiska leśne Polski.

12. Gleby Polski •  wyróżnienie typów genetycznych gleb;
•  określenie warunków powstawania głównych 

typów gleb;
•  poznanie rozmieszczenia głównych typów gleb 

w Polsce;
•  wskazanie konieczności ochrony i racjonalnego 

wykorzystywania gleb.

•  analizowanie map glebowych Polski;
•  omówienie profili glebowych głównych typów gleb 

i warunków ich powstawania;
•  charakteryzowanie głównych typów gleb Polski pod 

względem ich przydatności rolniczej;
•  obserwacje terenowe gleb występujących w najbliż-

szej okolicy i sposobów ich zagospodarowania.

•  wskazuje na mapie regiony występowania poszczegól-
nych typów gleb;

•  wymienia czynniki glebotwórcze;
•  na podstawie prostych profili glebowych rozpoznaje 

główne typy gleb;
•  charakteryzuje główne typy gleb Polski pod kątem 

przydatności dla gospodarki człowieka.
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Temat
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edukacyjnych Założone osiągnięcia ucznia – uczeń:

13. Krajobrazy naturalne  
i antropogeniczne

•  zrozumienie pojęć: krajobraz naturalny  
i antropogeniczny;

•  poznanie krajobrazów naturalnych występujących 
w Polsce;

•  ukazanie wpływu człowieka na krajobraz;
•  poznanie krajobrazów kulturowych;

•  omówienie zróżnicowania krajobrazowego Polski na 
podstawie mapy krajobrazowej;

•  charakteryzowanie krajobrazów naturalnych i antro-
pogenicznych;

•  opisywanie na podstawie obserwacji terenowych 
prowadzonych przez uczniów krajobrazu najbliższej 
okolicy;

•  pogadanka na temat konieczności ochrony krajo-
brazu.

•  wskazuje na mapie i nazywa poszczególne typy krajo-
brazu naturalnego i antropogenicznego;

•  charakteryzuje typy krajobrazu;
•  opisuje krajobraz najbliższej okolicy;
•  wymienia formy ochrony krajobrazu.
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DZIAŁ 2. Ludność Polski

Materiał nauczania. 
Temat

Szczegółowe cele kształcenia  
i wychowania

Procedury osiągania szczegółowych celów 
edukacyjnych Założone osiągnięcia ucznia – uczeń:

14. Ludność Polski  
na tle Europy i świata 
15. Rozmieszczenie ludności 
Polski 
16. Ubywa nas czy przybywa? 
17. Zróżnicowanie ludności 
Polski 
18. Szukam pracy... 
19. Wielkie migracje  
Polaków 
20. Przeprowadzam się 
21. Polskie miasta  
i wsie 
22. Mniejszości narodowe 
i etniczne w Polsce
23. Obywatel Polski  
– obywatel Europy

•  poznanie liczby ludności, jej rozmieszczenia oraz 
współczesnych procesów demograficznych kształ-
tujących zaludnienie Polski; 

•  poznanie struktury zatrudnienia  
i wyjaśnianie przyczyn bezrobocia; 

•  poznanie zróżnicowania ludności Polski pod wzglę-
dem wieku, płci i wykształcenia; 

•  poznanie struktury narodowościowej  
i etnicznej ludności Polski; 

•  kształtowanie umiejętności posługiwania się 
wskaźnikami demograficznymi; 

•  wskazanie problemów ludnościowych w ujęciu 
lokalnym  i globalnym;

•  zrozumienie istoty zjawiska migracji i jej skutków;
•  poznanie osadnictwa w Polsce;
•  wskazanie największych ośrodków miejskich  

w Polsce i ich funkcji;
•  poznanie poziomu urbanizacji i jej zróżnicowania 

w kraju;
•  kształtowanie postawy członka społeczeństwa 

obywatelskiego.

•  analizowanie map demograficznych, danych staty-
stycznych; 

•  opisywanie i wyjaśnianie procesów demograficznych 
kształtujących liczbę ludności w Polsce po drugiej 
wojnie światowej i współcześnie; 

•  interpretowanie map w celu określenia zróżnicowa-
nia gęstości zaludnienia kraju; 

•  omówienie, na podstawie danych statystycznych, 
przyczyn i skutków migracji w Polsce; 

•  charakteryzowanie struktury wykształcenia, wieku 
i zatrudnienia ludności w Polsce;

•  analizowanie danych zamieszczonych na piramidzie 
wieku i płci ludności;

•  omawianie na podstawie różnych źródeł informacji 
zjawiska bezrobocia w Polsce;

•  dyskusja na temat skutków i sposobów zapobiegania 
zjawisku bezrobocia w Polsce;

•  opisywanie różnic nasilenia procesu urbanizacji 
w różnych regionach kraju;

•  opisywanie różnic między osadnictwem wiejskim 
i miejskim;

•  analizowanie problemów wielkich miast w Polsce;
•  omówienie, na podstawie map, rozmieszczenia 

mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, 
charakteryzowanie ich kultury;

• omówienie wielkich fal migracji w Polsce – ich przy-
czyn i konsekwencji;

•  wskazanie regionów świata z największymi skupi-
skami Polonii;

•  omówienie zadań obywatelskich Polaka i Europej-
czyka świadomie uczestniczącego w życiu społecz-
nym;

•  scharakteryzowanie na podstawie informacji ze-
branych przez uczniów struktury ludności regionu 
zamieszkania pod względem: demograficznym, 
wykształcenia, struktury zatrudnienia, bezrobocia, 
migracji.

•  opisuje zmiany liczby ludności Polski po drugiej wojnie 
światowej; 

•  porównuje liczbę ludności Polski i innych państw euro-
pejskich; 

•  wyjaśnia czynniki naturalne i pozaprzyrodnicze wpływa-
jące na rozmieszczenie ludności w Polsce; 

•  wskazuje na mapie obszary koncentracji ludności  
w Polsce; 

•  przewiduje skutki niskiego przyrostu naturalnego  
i starzenia się społeczeństwa; 

•  wyjaśnia przyczyny i skutki migracji zewnętrznych na 
podstawie różnych źródeł informacji;

•  opisuje i podaje przyczyny zmian struktury zatrudnienia;
•  wyjaśnia przyczyny i skutki bezrobocia, proponuje 

sposoby przeciwdziałania temu zjawisku;
•  opisuje rozwój miast i wsi w Polsce, wyjaśnia czynniki 

ich rozwoju;
•  porównuje stopień urbanizacji w Polsce i w wybranych 

państwach Europy;
•  wyjaśnia, korzystając z danych statystycznych, migracje 

ze wsi do miasta po drugiej wojnie światowej i podaje 
jej przyczyny oraz skutki dla rozwoju miast;

•  wyjaśnia funkcje miast i wsi na wybranych przykładach;
•  opisuje na wybranych przykładach zalety i wady życia 

w dużym mieście;
• ocenia wpływ rozwoju osadnictwa na środowisko;
•  charakteryzuje strukturę etnograficzną i narodowo-

ściową ludności Polski;
•  poprawnie posługuje się terminologią z zakresu de-

mografii, rozumie i poprawnie używa pojęć: przyrost 
naturalny, przyrost rzeczywisty, migracje wewnętrzne 
i zewnętrzne, ludność czynna zawodowo, urbanizacja, 
bezrobocie, aglomeracja, konurbacja;

•  wskazuje na mapie świata rejony koncentracji Polonii.
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DZIAŁ 3. Główne zagadnienia gospodarcze Polski

Materiał nauczania. 
Temat

Szczegółowe cele kształcenia  
i wychowania

Procedury osiągania szczegółowych celów 
edukacyjnych Założone osiągnięcia ucznia – uczeń:

24. Gospodarka narodowa
25. Funkcje rolnictwa  
i czynniki przyrodnicze jego 
rozwoju
26. Czynniki 
pozaprzyrodnicze rozwoju 
rolnictwa
27. Uprawa roślin i chów 
zwierząt w Polsce
28. Rybołówstwo  
w Polsce

•  poznanie sektorów gospodarki narodowej i mierni-
ków rozwoju gospodarczego;

•  charakteryzowanie naturalnych i pozaprzyrodni-
czych warunków rozwoju rolnictwa w Polsce;

•  wskazanie zależności między warunkami natural-
nymi a kierunkiem upraw i hodowli;

•  charakteryzowanie wielkości i struktury produkcji 
rolnej w Polsce;

•  zrozumienie różnych aspektów restrukturyzacji 
rolnictwa;

•  poznanie rejonów upraw głównych roślin żywie-
niowych i przemysłowych oraz rejonów chowu 
zwierząt w Polsce;

•  uświadamianie wpływu członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej na sytuację polskiego rolnictwa;

•  ocenianie zmian w środowisku powstałych w wy-
niku działalności rolniczej;

•  kształcenie umiejętności posługiwania się mapami 
tematycznymi;

•  poznanie warunków rozwoju rybołówstwa  
w Polsce.

•  omówienie sektorów gospodarki narodowej oraz 
głównych mierników oceny stanu gospodarki;

•  omawianie na podstawie map i danych statystycz-
nych zróżnicowania produkcji rolnej w różnych 
częściach Polski;

•  opisywanie warunków naturalnych rozwoju rolnic-
twa na podstawie map tematycznych;

•  ocena warunków pozaprzyrodniczych rozwoju 
rolnictwa dokonywana na podstawie danych staty-
stycznych oraz innych źródeł informacji;

•  przedstawianie metodami graficznymi struktury 
użytkowania ziemi;

•  opisywanie, na podstawie mapy, rozmieszczenia 
głównych regionów upraw i chowu zwierząt  
w Polsce;

•  interpretowanie danych statystycznych w celu usta-
lenia pozycji Polski w produkcji rolnej na tle innych 
państw europejskich;

•  analizowanie szans i zagrożeń polskiego rolnictwa na 
rynku zjednoczonej Europy;

•  dyskusja na temat degradacji środowiska spo-
wodowanej działalnością rolniczą i wskazywanie 
sposobów zapobiegania niekorzystnym zmianom 
w środowisku; 

•  omówienie warunków rozwoju rybołówstwa  
w Polsce;

•  wskazywanie głównych rejonów połowowych; 
•  przedstawienie szans rozwoju i zagrożeń polskiego 

rybołówstwa;
•  omówienie warunków rozwoju i charakteru rolnic-

twa w najbliższej okolicy.

•  wymienia sektory gospodarki narodowej oraz mierniki 
rozwoju gospodarczego;

•  wymienia i opisuje czynniki przyrodnicze i pozaprzyrod-
nicze mające wpływ na rozwój rolnictwa w Polsce;

•  porównuje strukturę użytkowania ziemi  
w Polsce i wybranych krajach Europy;

•  wyjaśnia zależności między rozmieszczeniem upraw 
i chowu zwierząt a warunkami naturalnymi i pozaprzy-
rodniczymi;

•  charakteryzuje produkcję rolną na podstawie wy-
branych wskaźników, wyniki przedstawia w postaci 
graficznej;

•  podaje przykłady przemian, jakie dokonały się w rolnic-
twie po wejściu Polski do Unii Europejskiej;

•  ocenia wpływ działalności rolniczej na stan środowiska 
przyrodniczego;

•  wskazuje na mapie akweny, na których polska flota 
rybacka prowadzi połowy;

•  omawia przyczyny spadku połowów;
•  nazywa główne gatunki ryb poławiane przez flotę 

polską, ocenia znaczenie ryb w diecie człowieka;
•  porównuje połowy polskie z połowami innych krajów, 

wyjaśnia przyczyny różnic;
•  charakteryzuje własny region pod kątem rolnictwa.
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Materiał nauczania. 
Temat

Szczegółowe cele kształcenia  
i wychowania

Procedury osiągania szczegółowych celów 
edukacyjnych Założone osiągnięcia ucznia – uczeń:

29. Przemysł i jego funkcje
30. Przemysł energetyczny
31 .  Okręgi przemysłowe
32. Przemysł zaawansowa-
nych technologii

•  poznanie funkcji przemysłu w gospodarce  
narodowej;

•  omówienie występowania i wykorzystania głów-
nych surowców mineralnych w Polsce;

•  uświadomienie funkcji energetyki  
w gospodarce kraju oraz konieczności racjonalnego 
gospodarowania energią w gospodarstwie  
domowym;

•  poznanie czynników wpływających  
na powstanie wybranych okręgów przemysłowych;

•  charakterystyka rozmieszczenia wybranych okrę-
gów przemysłowych;

•  ocena wpływu przemysłu na stan środowiska.

•  omówienie czynników lokalizacji przemysłu i jego 
roli w gospodarce narodowej;

•  wykorzystanie różnych źródeł informacji w celu 
opisania procesów restrukturyzacji;

•  analizowanie map tematycznych w celu poznania 
rozmieszczenia i wykorzystania surowców mineral-
nych Polski;

•  graficzne prezentowanie wydobycia najważniejszych 
surowców mineralnych;

•  analizowanie danych statystycznych dotyczących 
importu surowców energetycznych;

•  analizowanie danych statystycznych  
w celu ustalenia znaczenia poszczególnych źródeł 
energii w produkcji energii elektrycznej;

•  dyskusja na temat sposobów oszczędzania energii;
•  charakteryzowanie alternatywnych źródeł energii.

•  poprawnie posługuje się pojęciami z zakresu geografii 
przemysłu;

•  opisuje procesy prywatyzacji i restrukturyzacji przemy-
słu, ich przyczyny i skutki;

•  uzasadnia potrzebę rozwijania nowoczesnych gałęzi 
przemysłu;

•  wskazuje na mapie rozmieszczenie surowców  
mineralnych i nazywa główne ośrodki ich  
wydobycia;

•  charakteryzuje na podstawie danych statystycznych 
wydobycie surowców energetycznych;

•  opisuje, korzystając z danych statystycznych, strukturę 
produkcji energii elektrycznej według źródeł wytwarza-
nia energii;

•  wskazuje na mapie rozmieszczenie wybranych elek-
trowni i uzasadnia ich lokalizację;

•  uzasadnia konieczność oszczędzania energii i ocenia 
możliwość wykorzystania alternatywnych źródeł do jej 
produkcji;

•  charakteryzuje czynniki lokalizacji wybranych okręgów 
przemysłowych; 

•  wyjaśnia przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia 
przemysłu;

•  ocenia wpływ przemysłu na stan środowiska;
•  proponuje sposoby zapobiegania degradacji środowiska 

wskutek działalności przemysłowej.

33. Rola usług  
w gospodarce Polski
34. Transport i łączność

•  uświadamianie rosnącej roli usług  
w gospodarce narodowej;

•  poznanie uwarunkowań rozwoju transportu krajo-
wego i tranzytowego w Polsce;

•  porównanie rozwoju komunikacji w Polsce i innych 
krajach Europy;

•  ukazanie rosnącego znaczenia przepływu informa-
cji we współczesnej gospodarce.

•  omówienie, na podstawie map, rozwoju sieci komu-
nikacyjnej w Polsce;

•  wskazywanie rodzajów transportu mających znacze-
nie przy przewozach osób i towarów;

•  omówienie wad i zalet poszczególnych rodzajów 
transportu;

•  analizowanie znaczenia łączności w gospodarce 
narodowej;

•  wskazywanie głównych nośników informacji.

•  poprawnie posługuje się pojęciami z zakresu usług, 
transportu i komunikacji;

•  ocenia znaczenie usług w gospodarce narodowej;
•  wymienia główne formy transportu wykorzystywane 

w Polsce, charakteryzuje je;
•  na podstawie mapy ocenia rozwój infrastruktury komu-

nikacyjnej w Polsce, wskazuje kierunki zmian;
•  opisuje znaczenie łączności i przepływu informacji 

w gospodarce;
•  ocenia rozwój komunikacji we własnym regionie.
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Materiał nauczania. 
Temat

Szczegółowe cele kształcenia  
i wychowania

Procedury osiągania szczegółowych celów 
edukacyjnych Założone osiągnięcia ucznia – uczeń:

35. Atrakcje turystyczne 
Polski 
36. Wakacje w Polsce

•  charakterystyka najważniejszych regionów i ośrod-
ków turystycznych z uwzględnieniem ich walorów 
turystycznych;

•  ocenianie wpływu turystyki na środowisko.

•  wyróżnianie i charakteryzowanie regionów tury-
stycznych;

•  projektowanie wycieczki krajoznawczej po wybra-
nym regionie turystycznym;

•  dyskusja na temat wpływu turystyki na środowisko 
wybranych regionów;

•  dyskusja na temat atrakcyjności turystycznej Polski 
i wpływu turystyki na stan środowiska;

•  omówienie zróżnicowania sezonowego turystyki 
w Polsce;

•  wskazanie głównych kierunków wyjazdów turystycz-
nych Polaków.

•  opisuje funkcje turystyki;
•  wskazuje na mapie i nazywa regiony oraz ośrodki  

turystyczne Polski;
•  opisuje walory turystyczne wybranych regionów 

i ośrodków turystycznych;
•  projektuje wycieczkę do wybranego regionu turystycz-

nego Polski;
•  ocenia wpływ turystyki na środowisko;
•  projektuje folder turystyczny własnej miejscowości;
•  charakteryzuje zależność między poziomem życia 

społeczeństwa a rozwojem turystyki;
•  pokazuje na mapie główne kierunki wyjazdów tury-

stycznych Polaków;
•  omawia przyczyny sezonowych zmian kierunków ruchu 

turystycznego w Polsce.

37. Stan środowiska
38. Ochrona przyrody

•  kształcenie postawy odpowiedzialności za środo-
wisko przyrodnicze;

•  ukazywanie regionów ekologicznego zagrożenia;
•  poznanie sposobów ochrony środowiska  

naturalnego;
•  zrozumienie własnych możliwości kształtowania 

środowiska.

•  analizowanie materiału kartograficznego dotyczą-
cego regionów ekologicznego zagrożenia;

•  ocena przyczyn niekorzystnych zmian w środowisku;
•  dyskusja na temat możliwości poprawy stanu środo-

wiska naturalnego Polski;
•  wskazywanie na mapie i charakteryzowanie parków 

narodowych i innych form ochrony przyrody;
•  wnioskowanie na temat indywidualnych działań na 

rzecz ochrony środowiska;
•  omówienie form ochrony przyrody we własnym 

regionie.

•  uzasadnia konieczność ochrony środowiska;
•  wskazuje regiony ekologicznego zagrożenia, charaktery-

zuje czynniki wpływające negatywnie na środowisko;
•  na podstawie materiału statystycznego ocenia stopień 

przekształcenia środowiska Polski w ujęciu regionalnym;
•  wskazuje na mapie, wymienia i charakteryzuje wybrane 

parki narodowe w Polsce;
•  wymienia sposoby indywidualnych działań na rzecz 

ochrony przyrody;
•  charakteryzuje swój region pod kątem zmian w środowisku;
•  zbiera i przedstawia informacje dotyczące jednej z form 

ochrony przyrody rozwiniętej we własnym regionie;
•  wyjaśnia związki przyczynowo-skutkowe między przy-

rodą a gospodarką człowieka.

39. Polska gospodarka •  ukazanie przemian zachodzących w polskiej  
gospodarce po 1989 roku;

•  porównanie rozwoju gospodarki Polski  
z innymi krajami Europy i świata;

•  ukazanie znaczenia handlowej wymiany między-
narodowej.

•  analizowanie danych statystycznych dotyczących 
gospodarki Polski;

•  dyskusja nad oceną konkurencyjności gospodarki 
Polski;

•  wskazanie wiodących przemysłów w Polsce;
•  porównanie na podstawie danych statystycznych 

rozwoju gospodarki Polski i innych krajów;
•  omówienie mierników rozwoju gospodarczego kraju;
•  omówienie struktury i głównych kierunków handlu 

zagranicznego Polski.

•  potrafi wyjaśnić i poprawnie stosuje pojęcia hi-tech, 
PKB, HDI;

•  porównuje, na podstawie danych statystycznych, cha-
rakter gospodarki Polski i innych krajów Europy;

•  charakteryzuje przemysł Polski, biorąc pod uwagę struk-
turę gałęziową, dostęp do nowoczesnych technologii, 
zróżnicowanie jego rozwoju w różnych częściach kraju;

•  wyjaśnia przyczyny niekorzystnego bilansu handlu 
zagranicznego Polski;

•  wskazuje główne grupy towarów eksportowych 
i główne kierunki eksportu.
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DZIAŁ 4. Wybrane regiony Polski

Materiał nauczania. 
Temat

Szczegółowe cele kształcenia  
i wychowania

Procedury osiągania szczegółowych celów 
edukacyjnych Założone osiągnięcia ucznia – uczeń:

40. Pieniny
41. Wyżyna Lubelska
42. Nizina Mazowiecka
43. Pojezierze Pomorskie
44. Pobrzeże Gdańskie 

•  poznanie specyfiki poszczególnych regionów 
geograficznych Polski.

•  na podstawie map, materiału statystycznego oraz in-
nych źródeł informacji charakteryzowanie warunków 
naturalnych i rozwoju gospodarczego wybranych 
regionów Polski.

•  charakteryzuje zróżnicowanie środowiska poszczegól-
nych regionów Polski;

•  omawia stopień rozwoju gospodarczego regionów;
•  w czasie wypowiedzi wykorzystuje mapę ogólno-

geograficzną i mapy tematyczne, przedstawia dane 
statystyczne.

45. Morze Bałtyckie •  poznanie cech Morza Bałtyckiego. •  opisywanie cech położenia Bałtyku  
i wynikających z tego konsekwencji;

•  charakteryzowanie stanu wód Bałtyku;
•  dyskusja na temat stanu czystości wód Bałtyku – 

przyczyny i skutki.

•  opisuje położenie Bałtyku, jego charakter;
•  wyjaśnia przyczyny niskiego zasolenia i dużego zanie-

czyszczenia wód Bałtyku;
•  wskazuje sposoby ograniczenia zanieczyszczenia wód 

Bałtyku.

46. Twój region •  poznanie środowiska geograficznego własnego 
regionu.

•  praca studyjna z wykorzystaniem map, materiału 
statystycznego, literatury krajoznawczej zmierzająca 
do sporządzenia charakterystyki własnego regionu;

•  wycieczka krajoznawcza po własnym regionie, 
zbieranie informacji w urzędach i od mieszkańców; 
tworzenie notatek, fotografii, filmów, gromadzenie 
pamiątek lub przedmiotów charakteryzujących 
region (okazy skał, zielnik) w celu wzbogacenia 
charakterystyki własnego regionu;

•  prezentacja usystematyzowanego materiału.

•  pracuje z mapą, materiałem statystycznym, odczytuje, 
wnioskuje;

•  prowadzi obserwacje terenowe, zbiera materiał fakto-
graficzny;

•  zebrany materiał grupuje, systematyzuje, porządkuje 
i przedstawia w postaci charakterystyki własnego  
regionu.
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DZIAŁ 5. Sąsiedzi Polski
Materiał nauczania. 

Temat
Szczegółowe cele kształcenia  

i wychowania
Procedury osiągania szczegółowych celów 

edukacyjnych Założone osiągnięcia ucznia – uczeń:

47. Polska i jej sąsiedzi 
48. Środowisko przyrodnicze 
Polski i jej sąsiadów 
49. Gospodarka Polski  
i jej sąsiadów 
50. Kim są nasi sąsiedzi?
51.  Współczesne Niemcy 
52. Niepodległa Ukraina 
53. Rosja – od Morza 
Bałtyckiego po Ocean 
Spokojny 
54. Współczesna Rosja

•  poznanie pojęcia państwo;
•  kształtowanie umiejętności pracy  

z materiałem kartograficznym; 
•  poznanie zróżnicowania społecznego  

i gospodarczego Europy Środkowo- 
-Wschodniej; 

•  pokazanie czynników dynamicznego rozwoju 
Niemiec; 

•  poznanie współczesnych przemian politycznych 
i gospodarczych na Ukrainie; 

•  ukazanie zróżnicowania przyrodniczego, narodo-
wościowego, kulturowego i gospodarczego Rosji.

•  omówienie, na podstawie map, granic Polski z pań-
stwami sąsiadującymi; 

•  omówienie, na podstawie map, warunków natural-
nych państw sąsiadujących z Polską; 

•  na podstawie map tematycznych wskazanie miejsc 
występowania i wydobycia głównych surowców 
mineralnych w krajach sąsiednich; 

•  omówienie na podstawie danych statystycznych 
gospodarek krajów sąsiednich; 

•  przedstawienie głównych problemów społecznych, 
politycznych i gospodarczych krajów sąsiednich.

•  omawia przebieg granic z poszczególnymi krajami; 
•  na podstawie map charakteryzuje i porównuje środowi-

sko przyrodnicze Polski i krajów sąsiednich; 
•  omawia i wskazuje miejsca występowania złóż surow-

ców mineralnych; 
•  na podstawie danych statystycznych omawia  

i porównuje gospodarki krajów sąsiednich i Polski; 
•  charakteryzuje sytuacje społeczną, polityczną  

i gospodarczą państw sąsiednich; 
•  przedstawia główne problemy państw sąsiednich; 
•  omawia wzajemne powiązania z krajem będącym naj-

bliższym sąsiadem regionu, w którym mieszka uczeń.
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Część III
DZIAŁ 1. Europa. Relacje przyroda – człowiek

Materiał nauczania. 
Temat

Szczegółowe cele kształcenia  
i wychowania

Procedury osiągania szczegółowych celów 
edukacyjnych Założone osiągnięcia ucznia – uczeń:

1. Stary Kontynent – Europa
2. Jedna Europa – wiele 
narodów
3. Zgoda i waśnie w Europie
4. Gdzie można spotkać 
renifera?
5. Zimna wyspa na morzu 
ognia – Islandia
6. Europa Zachodnia
7. Światowa metropolia – 
Londyn
8. Na narty w Alpy
9. Spadkobiercy Greków  
i Rzymian
10. Atrakcje turystyczne 
Europy
11. Europa przyszłości

•  poznanie warunków naturalnych Europy;
•  kształcenie umiejętności interpretacji map;
•  poznanie różnorodności społecznej  

i kulturowej państw Europy;
•  poznanie specyfiki przyrodniczej, gospodarczej 

i politycznej różnych regionów Europy;
•  zapoznanie z głównymi kierunkami rozwoju 

państw Europy;
•  zapoznanie z przemianami zachodzącymi w krajach 

europejskich i podstawami wspólnej polityki  
gospodarczej Unii Europejskiej;

•  nawiązanie do tradycji europejskich w dzisiejszej 
polityce i życiu społecznym;

•  ukazanie atrakcji turystycznych Europy, środowiska 
przyrodniczego i kultury materialnej.

•  na podstawie map tematycznych omówienie środo-
wiska przyrodniczego całej Europy oraz poszczegól-
nych jej regionów;

•  omówienie zróżnicowania narodowościowego 
Europy na podstawie map politycznych i innych 
źródeł informacji;

•  analizowanie danych statystycznych dotyczących 
rozwoju gospodarki wybranych krajów Europy;

•  dyskusja na temat bezpieczeństwa  
i wzajemnej współpracy krajów europejskich;

•  charakteryzowanie wybranych atrakcji turystycznych 
Europy, wskazywanie rozmieszczenia ważnych regio-
nów chronionych;

•  dyskusja na temat dalszego rozwoju wspólnoty 
europejskiej i jej miejsca w świecie;

•  na podstawie samodzielnie zbieranych materiałów 
opracowanie wycieczki po Europie lub jej części.

•  na podstawie mapy przedstawia podział polityczny 
Europy;

•  zna, wymienia i pokazuje na mapie stolice państw euro-
pejskich, ważniejsze obiekty fizycznogeograficzne;

•  charakteryzuje zróżnicowanie środowiska przyrodni-
czego Europy;

•  opisuje zróżnicowanie regionalne, kulturowe, narodo-
wościowe, etniczne państw Europy, wskazuje konse-
kwencje zróżnicowania;

•  omawia zmiany w przemyśle i rolnictwie zachodzące 
w krajach Europy;

•  charakteryzuje europejską metropolię;
•  wykazuje związki między środowiskiem przyrodniczym, 

dziedzictwem kulturowym  a rozwojem turystyki  
w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem basenu 
Morza Śródziemnego;

•  opracowuje i przedstawia trasę wycieczki po Europie.
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DZIAŁ 2. Azja – kontynent rekordów

Materiał nauczania. 
Temat

Szczegółowe cele kształcenia  
i wychowania

Procedury osiągania szczegółowych celów 
edukacyjnych Założone osiągnięcia ucznia – uczeń:

12. Widok ze szczytów 
Himalajów
13. Azja wczoraj i dziś
14. Chiny
15. „Wyprodukowano
w Chinach”
16. Kraj Kwitnącej Wiśni
17. Azja Południowo- 
-Wschodnia
18. Miedzy Indusem  
a Gangesem
19. Bliski Wschód

•  poznanie zróżnicowania środowiska przyrodni-
czego Azji;

•  poznanie rejonów rozwoju najstarszych cywilizacji 
azjatyckich i ich wpływ na współczesną kulturę 
i gospodarkę państw azjatyckich;

•  kształcenie umiejętności analizowania i interpreto-
wania danych statystycznych, materiałów kartogra-
ficznych i innych źródeł informacji;

•  ukazanie kontrastów środowiska przyrodniczego 
oraz warunków społecznych, politycznych i gospo-
darczych Azji.

•  analizowanie map ogólnogeograficznych  
i tematycznych prowadzące do ukazania zróżnico-
wania środowiska przyrodniczego Azji;

•  omówienie warunków rozwoju starożytnych cywili-
zacji azjatyckich i ich wpływu na współczesne kraje 
azjatyckie;

•  analizowanie danych statystycznych, materiału 
kartograficznego i innych źródeł informacji w celu 
omówienia sytuacji ludnościowej w wybranych 
krajach azjatyckich;

•  zestawienie warunków środowiska przyrodniczego 
i stanu gospodarki, rozwoju poszczególnych gałęzi 
przemysłu, znaczenia określonych upraw na przykła-
dzie Japonii i Indii;

•  omówienie specyfiki społeczeństwa Indii;
•  charakteryzowanie intensywnego rozwoju gospodar-

czego poszczególnych państw azjatyckich;
•  ukazywanie rozmieszczenia zasobów surowców 

energetycznych w Azji, omówienie konsekwencji 
wynikających z ich koncentracji;

•  scharakteryzowanie społeczeństw i gospodarki 
państw Bliskiego Wschodu, wskazanie regionów 
konfliktów.

•  opisuje na podstawie map ogólnogeograficznych  
i tematycznych zróżnicowanie elementów środowiska 
przyrodniczego Azji;

•  wskazuje regiony rozwoju starożytnych cywilizacji i opi-
suje ich wpływ na współczesne kraje azjatyckie;

•  na podstawie danych statystycznych, materiału karto-
graficznego i innych źródeł informacji charakteryzuje 
zagadnienia ludnościowe Azji, ze szczególnym uwzględ-
nieniem Chin;

•  ukazuje związki między warunkami środowiska przy-
rodniczego a rozwojem gospodarki i jej cechami, na 
przykładzie Japonii i Indii;

•  charakteryzuje cechy społeczeństwa Indii;
•  omawia rozwój gospodarki wybranych państw  

azjatyckich;
•  ukazuje znaczenie koncentracji zasobów surowców 

energetycznych w rejonie Zatoki Perskiej, omawia spe-
cyfikę kultury i gospodarki krajów Bliskiego Wschodu.
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DZIAŁ 3. Od równika do biegunów

Materiał nauczania. 
Temat

Szczegółowe cele kształcenia 
i wychowania

Procedury osiągania szczegółowych celów 
edukacyjnych Założone osiągnięcia ucznia – uczeń:

20. Bliżej Czarnego Lądu
21. Co urośnie na pustyni?
22. Na pomoc Afryce

•  poznanie zróżnicowania środowiska przyrodni-
czego Afryki;

•  zrozumienie problemów ludności zamieszkującej 
suche obszary Afryki;

•  wyjaśnianie związków między przeszłością kolo-
nialną Afryki a rozwojem gospodarczym współ-
czesnych państw w Afryce;

•  poznanie problemów żywnościowych i zdrowot-
nych ludności mieszkającej w Afryce;

•  kształtowanie postawy szacunku do ludności 
o innym kolorze skóry, kulturze, obyczajach, religii, 
poglądach politycznych;

•  zrozumienie potrzeby właściwej pomocy ludności 
w Afryce, mającej na celu nie tylko doraźne zaspo-
kajanie potrzeb, ale także stymulującej rozwój tej 
części świata.

•  analiza map ogólnogeograficznych i tematycznych 
prowadząca do ukazania zróżnicowania środowiska 
przyrodniczego Afryki;

•  omówienie przyczyn zróżnicowania stref  
klimatyczno-roślinno-glebowych;

•  charakteryzowanie, na podstawie różnych źródeł 
informacji, gospodarki w rejonach suchych;

•  dyskusja na temat występowania głodu i niedo-
żywienia na świecie oraz o sposobach pomocy 
głodującym;

•  porównanie danych statystycznych dotyczących głodu, 
niedożywienia i przeciętnej długości trwania życia;

•  dyskusja o sposobach zagospodarowania i dystrybu-
cji nadwyżek żywnościowych w krajach o wysokim 
stopniu rozwoju gospodarczego oraz o sposobach 
stymulacji rozwoju gospodarek państw afrykańskich;

•  praca z materiałem kartograficznym i statystycznym 
dotyczącym zachorowalności, opieki medycznej;

•  wskazywanie rejonów występowania epidemii;
•  omówienie problematyki zachorowań na AIDS na 

świecie.

•  wymienia czynniki kształtujące klimat Afryki;
•  charakteryzuje zróżnicowanie przyrodnicze poszczegól-

nych regionów Afryki;
•  wyjaśnia związek między warunkami naturalnymi  

a gospodarowaniem człowieka w rejonach mało  
zasobnych w wodę;

•  wskazuje związki między warunkami naturalnymi, roz-
wojem gospodarczym a stanem wyżywienia i zdrowia 
ludności afrykańskiej;

•  wskazuje na mapie rejony głodu i niedożywienia, określa 
przyczyny tych zjawisk;

•  wyjaśnia przyczyny wzrostu zachorowalności  
w wybranych regionach świata;

•  omawia problem rozpowszechniania się AIDS.

23. Ameryka Łacińska
i Północna
24. Co z płucami Ziemi?
25. Wielkie miasta Ameryki 
Południowej
26. Stany Zjednoczone 
Ameryki
27. Potęga gospodarcza 
świata

•  poznanie zróżnicowania środowiska przyrodni-
czego kontynentów amerykańskich;

•  poznanie skutków zmniejszania się powierzchni 
lasów równikowych;

•  wyjaśnienie intensywności procesów urbanizacji 
w Ameryce Południowej;

•  poznanie problemów wielkich miast świata;
•  poznanie zróżnicowania gospodarczego różnych 

regionów Stanów Zjednoczonych;
•  kształtowanie umiejętności wnioskowania o wza-

jemnych zależnościach między warunkami środo-
wiska a rozwojem gospodarczym kraju;

• zdobycie informacji na temat roli Stanów Zjedno-
czonych w gospodarce światowej.

•  analizowanie map ogólnogeograficznych i tema-
tycznych prowadzące do ukazania zróżnicowania 
środowiska przyrodniczego obu Ameryk;

•  ukazywanie zróżnicowania narodowościowego, 
etnicznego i kulturowego ludności zamieszkującej 
obie Ameryki;

•  omówienie przyczyn występującego zróżnicowania;
•  analizowanie danych statystycznych oraz dyskusja 

na temat przyszłości lasów równikowych i konfliktu 
interesów między rozwijającą się gospodarką  
a stanem środowiska;

• omówienie alternatywnych sposobów pozyskiwania 
energii w państwach Ameryki Łacińskiej;

•  charakterystyka rolnictwa wielkoobszarowego na 
przykładzie Stanów Zjednoczonych;

•  praca z mapami i materiałem statystycznym w celu 
scharakteryzowania zmian w gospodarce narodowej 
Stanów Zjednoczonych.

•  omawia, na podstawie map ogólnogeograficznych, 
zróżnicowanie środowiska przyrodniczego obu Ameryk;

•  wskazuje na mapie państwa obu Ameryk i ich stolice;
•  omawia zróżnicowanie etniczne i kulturowe obu Ameryk;
•  charakteryzuje problem ochrony lasów równikowych 

przy jednoczesnym zapotrzebowaniu gospodarki na 
drewno;

•  wskazuje największe miasta Ameryki Północnej;
•  omawia specyfikę procesu urbanizacji w Ameryce Łacińskiej;
•  wskazuje zależności między wielkością miast 

a jakością życia ich mieszkańców;
• wskazuje i opisuje najważniejsze regiony gospodarcze 

Stanów Zjednoczonych;
•  ukazuje związki między warunkami środowiska przyrod-

niczego a rozwojem gospodarki;
•  charakteryzuje rolnictwo wielkoobszarowe;
•  określa rolę Stanów Zjednoczonych w gospodarce 

światowej.
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Materiał nauczania. 
Temat

Szczegółowe cele kształcenia 
i wychowania

Procedury osiągania szczegółowych celów 
edukacyjnych Założone osiągnięcia ucznia – uczeń:

28. Australia
29. Oceania

•  poznanie specyfiki środowiska przyrodniczego 
Australii i Oceanii;

•  wyjaśnienie zależności miedzy środowiskiem 
przyrodniczym a charakterem gospodarki Australii 
i państw Oceanii.

•  analizowanie map ogólnogeograficznych i tematycz-
nych prowadzące do ukazania zróżnicowania środo-
wiska przyrodniczego Australii i Oceanii;

•  omówienie zależności sposobów gospodarowania 
w Australii od warunków środowiska;

•  analizowanie map i danych statystycznych mające na 
celu scharakteryzowanie specyfiki gospodarki krajów 
położonych na wyspach.

•  opisuje na podstawie map tematycznych główne cechy 
gospodarki Australii, wiąże je z warunkami środowiska 
przyrodniczego;

•  charakteryzuje specyfikę gospodarki państw wyspiar-
skich Oceanii.

30. Najzimniejsze rejony 
Ziemi

•  poznanie warunków naturalnych regionów około-
biegunowych;

•  wyjaśnianie związków miedzy emisją zanieczysz-
czeń w różnych rejonach świata a zagrożeniami dla 
środowiska obszarów zimnych.

•  przedstawienie, na podstawie map, charakterystyki 
środowiska przyrodniczego Antarktydy i Arktyki;

•  dyskusja na temat globalnych zagrożeń mogących 
doprowadzić do zachwiania równowagi w środowi-
sku regionów okołobiegunowych.

•  przedstawia cechy położenia i środowiska obszarów 
zimnych – Antarktydy i Arktyki;

•  podaje główne przyczyny zmian w środowisku przyrod-
niczym regionów okołobiegunowych;

•  omawia podjęte działania międzynarodowe mające na 
celu ochronę obszarów okołobiegunowych.


